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บทคัดย่อ
กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีต่อกำรเลือกใช้บริกำรชำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชันประเภท
E-Wallet ของพนักงำนธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย สำนักงำนใหญ่ ในด้ำนกำรตัดสินใจ
ด้ำนควำมพึงพอใจ ด้ำนควำมสะดวก ด้ำนควำมปลอดภัย และด้ำนสิทธิและประโยชน์ โดยจำแนกตำมปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และอำยุกำรทำงำน ประชำกรที่ใช้ใน
กำรวิจัยครั้งนี้คือ พนักงำนธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย ที่ปฏิบัติงำนที่สำนักงำนใหญ่
จำนวน 270 คน โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล นำมำวิเครำะห์โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทำงคอมพิวเตอร์ (SPSS) หำค่ำควำมถี่ (Frequencies) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย ( ̅ ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD)

ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1.) ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 270 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 150 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.60, ส่วนใหญ่มีอำยุ 21-30 ปี จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40 ส่วนใหญ่มีสถำนภำพโสด
จำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 64.10 ส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี จำนวน 168 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.20 ส่วนใหญ่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 40,000 บำท จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 48.90
ส่วนใหญ่มีอำยุกำรทำงำน 1-5 ปี จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 42.60
2.) ปัจจัยที่มีต่อกำรเลือกใช้บริกำรชำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชันประเภท E-Wallet ของพนักงำนธนำคำร
เพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย สำนักงำนใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อจำแนกเป็นรำยด้ำน ทุก
ด้ำนมีระดับควำมสำคัญอยู่ในระดับมำก ซึ่งสำมำรถเรียงระดับควำมสำคัญได้ดังนี้ ด้ำนควำมสะดวก ด้ำนกำร
ตัดสินใจ ด้ำนสิทธิและประโยชน์ ด้ำนควำมพึงพอใจ และด้ำนควำมปลอดภัย ตำมลำดับ
คำสำคัญ : E-Wallet; แอปพลิเคชัน
ABSTRACT
The objective of this study was to study the factors affecting theuse of E-Wallet
applications for payment of employees in Export – Import Bank of Thailand (EXIM Thailand)
head office. Specifically, focus on Decision, Satisfaction, Convenience , System security and
Benefits. In this regards, the personal factors were classified by gender, age, marital status,
educational background , average monthly income and working experience. The samples of
this study were 270 employees of EXIM Thailand. A questionnaire was used as a research
instrument for data collection. The collected data were then analyzed using SPSS statistics to
determine percentage, mean and standard deviation
The results of this research indicated that 1) in terms of personal factors, most of the
respondents were female (n = 150, 55.60 percent), 21-30 years old (n = 101, 37.40 percent),
most of the respondents were single people (n =173, 64.10 percent), With regard to the
educational background, most of them graduated with a bachelor's degree (n = 168, 62.20
percent), The result also demonstrate that most of the respondents earned an average
monthly income of 20,001 – 40,000 baht (n = 132, 48.90 percent) and most of the respondents have
work experience 1 – 5 years (n = 115, 42.60 percent)
2) The result demonstrate that each factors extremely affected the use of E-Wallet
application of EXIM Thailand’s employees where the most important was convenience,
decision, benefits, satisfaction and system security in a descending order.
Keywords : E-Wallet; applications

บทนา
ปัจจุบันควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีและสำรสนเทศทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในหลำยๆ ด้ำน
ทั้ ง ด้ ำ นเศรษฐกิ จ และสั ง คม น ำไปสู่ ก ำรปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขั น ท่ ำ มกลำงกระแส
โลกำภิวัฒน์ โทรศัพท์มือถือก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องปรับตัว และได้รับกำรพัฒนำขึ้นอย่ำงต่อเนื่องให้ใช้งำนได้อย่ำง
หลำกหลำย (Smart Phone) เช่นกำรสื่อสำร กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต กำรถ่ำยภำพ กำรซื้อสินค้ำและบริกำร
ออนไลน์ และใช้โอนเงินหรือชำระเงินได้ เมื่อกล่ำวถึงโทรศัพท์มือถือแบบสมำร์ทโฟนแล้ว รูปแบบกำรใช้งำนที่
กำลังได้รับควำมนิยมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ คือกำรใช้เป็นกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ในกำรชำระค่ำ
สินค้ำและบริกำร ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะทำกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรชำระเงินผ่ำนแอป
พลิเคชันประเภท E-Wallet ของพนักงำนธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย สำนักงำนใหญ่

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรชำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชันประเภท E-Wallet ของ
พนักงำนธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย สำนักงำนใหญ่

ขอบเขตการวิจัย
ในกำรศึกษำวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรชำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชันประเภท E-Wallet
ของพนักงำนธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย สำนักงำนใหญ่ มีขอบเขตกำรวิจัย ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ คือ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และอำยุกำรทำงำน
ตัวแปรตำม คือ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรชำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชันประเภท E-Wallet ของ
พนักงำนธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย สำนักงำนใหญ่ ได้แก่ ด้ำนกำรตัดสินใจ ด้ำนควำม
พึงพอใจ ด้ำนควำมสะดวก ด้ำนควำมปลอดภัย และด้ำนสิทธิและประโยชน์
ขอบเขตด้านประชากร
พนักงำนธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติงำนที่สำนักงำนใหญ่
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ทำกำรวิจัยตั้งแต่เดือนตุลำคม ถึง เดือนพฤศจิกำยน 2563

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1.เพื่อให้ทรำบปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรชำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชันประเภท E-Wallet ของ
พนักงำนธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย สำนักงำนใหญ่
2.เ พื่ อ น ำ ข้ อ มู ล ห รื อ ผ ล ก ำ ร วิ จั ย ที่ ไ ด้ ไ ป พั ฒ น ำ ห รื อ ป รั บ ป รุ ง แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ป ร ะ เ ภ ท
E-Wallet ให้ตรงต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน และ/หรือ เพิ่มจำนวนผู้ใช้งำนให้มำกยิ่งขึ้น
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

2. อำยุ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการชาระเงินผ่านแอป
พลิเคชันประเภท E-Wallet ของพนักงานธนาคาร
เพื่ อ การส่ ง ออกและน าเข้ า แห่ ง ประเทศ ไทย
สานักงานใหญ่

3. สถำนภำพ

1.ด้ำนกำรตัดสินใจ

4. ระดับกำรศึกษำ

2.ด้ำนควำมพึงพอใจ

5. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน

3.ด้ำนควำมสะดวก

6. อำยุกำรทำงำน

4.ด้ำนควำมปลอดภัย

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ

5.ด้ำนสิทธิและประโยชน์

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542) ลักษณะทำงด้ำนประชำกรศำสตร์มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจของ
บุคคล ส่งผลให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมแตกต่ำงกัน
ปรมะ สตะเวทิน (2546, อ้ำงถึงในไพลิน บรรพโต, 2555) ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ส่งผลต่อ
ปัจจัยทำงด้ำนพฤติกรรม ควำมคิด ค่ำนิยม อย่ำงมีนัยสำคัญ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการการตัดสินใจ
กฤษฏิ์ ชนะชัย (2561) กระบวนกำรตัดสินใจจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งจะทำกำร
ตัดสินใจซื้อจำกควำมต้องกำรทีม่ ำกที่สุด หลังจำกที่ได้ประเมินทำงเลือก
ฉกำชำต สุขโพธิ์เพ็ชร์ (2558 ) ผู้ใช้บริกำรจะตัดสินใจโดยเป็นผลจำกต้องกำรสนองควำมต้องกำร
กระบวนกำรตัดสินใจจึงเป็นกระบวนกำรที่สำคัญกับทั้งฝ่ำยผู้ให้บริกำรและฝ่ำยผู้ใช้บริกำรที่จะต้องสร้ำงควำม
สมดุลระหว่ำงกัน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
Good (1973) (อ้ำงถึงใน สมลักษณ์ คำมำก, 2546) ได้ให้ควำมหมำยของควำมพึงพอใจว่ำ สภำพหรือ
ดุลยภำพที่เป็นผลมำจำกควำมสนใจ และทัศนคติต่อสิ่งนั้นๆ
พิทักษ์ ตรุษทิบ (2551) กล่ำวว่ำควำมพึงพอใจเป็นปฏิกิริยำด้ำนควำมรู้สึก ต่อสิ่งกระตุ้นที่แสดงออกมำ
ในลักษณะของผลลัพท์สุดท้ำยของกระบวนกำรประเมินในทิศทำงบวก หรือลบ
แนวคิดเกี่ยวกับความสะดวก
นันท์ธิดำ ทองดี (2561) สิ่งอำนวยควำมสะดวก หมำยถึง สิ่งทีช่ ่วยให้ผู้ใช้บริกำรได้รับควำม
สะดวกสบำยและส่งผลให้ผู้ใช้บริกำรมีควำมสุข
วรินทร์ยุพำ พิมพ์สะดำก (2558) สิ่งอำนวยควำมสะดวกจะช่วยให้ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมสะดวกสบำย
ส่งผลให้เกิดควำมพอใจในกำรใช้บริกำรและเพิ่มโอกำสในกำรกลับมำใช้บริกำรใหม่
แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัย
นันท์ธิดำ ทองดี (2561) ควำมปลอดภัย กำรป้องกันควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้ นอันจะส่งผลกระทบต่อ
ชีวิต และทรัพย์สิน ภำพลักษณ์ด้ำนควำมปลอดภัยจึงเป็นกำรนำหลักปฏิบัตดิ ้ำนควำมปลอดภัยตำมแบบมำใช้ ซึ่ง
มีข้อกำหนดอย่ำงชัดเจน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์
(Kotler, 2003. อ้ำงถึงใน วสันต์ชัย คำมงคล และ ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ , 2562 : บทคัดย่อ) ให้
ควำมหมำยว่ำ ส่วนประสมทำงกำรตลำดคือสิ่งที่ใช้ให้เกิดกำรตอบสนองควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ โดยในกำร
ส่งเสริมกำรตลำด หรือสิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ (Promotion) หมำยถึง กิจกรรมที่ใช้กระตุ้น หรือจูงใจให้ลูกค้ำ
เกิดควำมสนใจ หรือมีทัศนคติ และพฤติกรรมกำรซื้อตำมที่ผู้ขำยต้องกำร เช่น กำรลดรำคำ มีของแถม หรือ
ข้อเสนอพิเศษในกำรซื้อ เป็นต้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พิ ช ญำ วั ฒ นะศิ ริพ ล (2561) ได้ ท ำกำรศึก ษำเรื่องพฤติ กรรมกำรใช้ แ อปพลิ เคชั่ น กระเป๋ ำ เงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) และผลกระทบต่อแนวทำงกำรปรับตัวของธุรกิจค้ำปลีก กรณีศึกษำผู้ให้บริกำรเอกชน
ที่มิใช่สถำบันกำรเงิน ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้วิจัยได้วิจัยแบบผสมผลำน (Mixed Methodology) ประกอบด้วยกำร
วิจั ยเชิง คุณ ภำพและกำรวิ จัย เชิ งปริม ำณ ผ่ ำนกำรศึกษำทบทวนวรรณกรรมเพื่ อหำปั จจั ยที่ ส่ง ผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในกำรชำระค่ำสินค้ ำและบริกำร และออกแบบสอบถำมออนไลน์ จำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงเป็นจำนวน 447 คน พบว่ำปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรใช้งำนแอปพลิเคชั่น e-Wallet ประกอบด้วย
4 ปัจจัยหลัก โดยเรียงตำมค่ำน้ำหนักจำกมำกไปน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้ำนกำรรับรู้ควำมปลอดภัย (Perceived
Security), ปัจจัยด้ำนควำมคำดหวังต่อประสิทธิภำพ(Performance Expectancy), ปัจจัยด้ำนกิจกรรมส่งเสริม
ทำงกำรตลำด (Promotional Benefits) และปัจจัยด้ำนอิทธิพลทำงสังคม (Social Influence) แต่เนื่องจำก eWallet เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้มีฟังก์ชันกำรใช้งำนที่ง่ำยมำกกว่ำ 10 ปีที่แล้ว
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จึงคุ้นเคย ประกอบกับกำรใช้จ่ำยชำระเงินด้วยแอปพลิเคชัน e-Wallet ผู้บริโภคมีกำรใช้จ่ำย
ต่อครั้ง(Ticket Size) เป็นจำนวนเงินที่ไม่สูงมำก ทำให้ปัจจัยภูมิหลังทำงด้ำนประชำกรศำสตร์ เช่น เพศ ระดับ
กำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ ไม่เป็นปัญหำหรืออุปสรรคในกำรใช้งำนเหมือนในอดีต และเป็นที่น่ำสังเกตว่ำกลุ่ม
ผู้บริโภคอำยุ 31-40 ปี เป็นกลุ่มที่มีกำรใช้งำน e-Wallet มำกที่สุด เนื่องจำกเติบโตมำกับเทคโนโลยีนี้กว่ำ 10 ปี
และมีควำมคุ้นเคยกับเทคโนโลยีนี้เป็นอย่ำงดี ประกอบกับเป็นกลุ่มวัยที่มีกำลังซื้อสูง ในขณะที่จำกกำรทำวิจัยเชิง
คุณภำพ พบว่ำผู้ให้บริกำร e-Wallet หลำยรำยกำลังจับกลุ่มลูกค้ำในกลุ่มอำยุ 23-30 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น ซึ่ง
จำกผลวิจัยทำงสถิติพบว่ำเป็นกลุ่มที่ใช้ e-Wallet น้อยกว่ำ และมีกำลังซื้อต่ำกว่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มอำยุ 31-40 ปี)
ธัญยำกร ขวัญใจสกุล (2560) ได้ทำกำรศึกษำเรื่องปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อควำมตั้ งใจใช้บริกำรชำระเงิน
ผ่ำนระบบโมบำยแบงค์กิ้งและระบบโมบำยเพย์เม้นต์ โดยกำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีกำรยอมรับเทคโนโลยีและกำร
ทบทวนงำนวิจัยในอดีต ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้งำน กำรรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
ควำมเชื่อมั่นไว้ใจในผู้ให้บริกำรและควำมถี่ในกำรใช้งำน โดยงำนวิจัยฉบับนี้เป็นงำนวิจัยเชิงปริมำณประเภท
สำรวจ มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมออนไลน์จำกกลุ่มตัวอย่ำงประชำกรผู้ที่เคยใช้บริกำรทำง

กำรเงินผ่ำนระบบโมบำยแบงก์กิ้งและระบบโมบำยเพย์เม้นต์ โดยเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงเป็นจำนวนทั้งหมด
200 ตัวอย่ำง โดยมีกำรตรวจสอบควำมตรงของเครื่องมือด้วยวิธีวิเครำะห์องค์ประกอบและมีกำรตรวจสอบควำม
เที่ยงหรือควำมน่ำเชื่อถือของเครื่องมือด้วยค่ำสัมประสิท ธิ์แอลฟำของครอนบำค ในส่วนของกำรทดสอบ
สมมติฐำนของงำนวิจัยใช้กำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุคูณ ผลสรุปของงำนวิจัยพบว่ำ ควำมตั้งใจของ
ผู้ใช้บริกำรในกำรใช้บริกำรชำระเงินผ่ำนระบบโมบำยแบงก์กิ้งและระบบโมบำยเพย์เม้นต์ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของ
ปัจจัยกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้งำน ควำมเชื่อมั่นไว้ใจในผู้ให้บริกำร และกำรรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
ตำมลำดับ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรใช้บริกำรชำระเงินผ่ำนระบบโมบำยแบงก์กิ้งเรียงตำมลำดับ
ควำมสำคัญประกอบด้วย กำรรับรู้ถึงประโยชน์จำกกำรใช้งำนโมบำยแบงก์กิ้ง กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้งำน
โมบำยเพย์เม้นต์ ควำมเชื่อมั่นไว้ใจในผู้ให้บริกำรระบบโมบำยแบงก์กิ้ง กำรรับรู้ถึงประโยชน์จำกกำรใช้งำนโมบำย
เพย์เม้นต์และกำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้งำนโมบำยแบงก์กิ้ง ตำมลำดับ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อตั้งใจใช้บริกำร
ชำระเงินผ่ำนระบบโมบำยเพย์เม้นต์เรียงตำมลำดับควำมสำคัญประกอบด้วยกำรรับรู้ถึงประโยชน์จำกกำรใช้งำน
โมบำยเพย์เม้นต์ ควำมเชื่อมั่นไว้ใจในผู้ให้บริกำรระบบโมบำยเพย์เม้นต์ กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้งำนโมบำย
เพย์เม้นต์ กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยในกำรใช้งำนโมบำยแบงก์กิ้ง และกำรรับรู้ถึงประโยชน์จำกกำรใช้งำนโมบำยแบงก์
กิ้ง ตำมลำดับ และผลกำรวิเครำะห์ยังแสดงให้เห็นว่ำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจในกำรใช้บริกำรของแต่ละผู้
ให้บริกำรต่ำงไม่ส่งผลเชิงลบต่อควำมตั้งใจในกำรใช้บริกำรระหว่ำงระบบผู้ให้บริกำร
กฤตโสภำ ทิพย์ปัญญำวงศ์ (2560) ได้ทำกำรศึกษำเกี่ยวกับปัญหำและแรงจูงใจในกำรใช้งำนเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผ่ำนโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย งำนวิจัยนี้ศึกษำทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรใช้งำน
และอุปสรรคที่ส่งผลต่อกำรใช้งำนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ผ่ำนโทรศัพท์มือถือหรือ Mobile Wallet โดย
เปลี่ยนจำกกำรใช้บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ บนพื้นฐำนของแบบจำลองกำรยอมรับเทคโนโลยี ทฤษฎีผลกระทบ
ภำยนอกจำกเครือข่ำย และทฤษฎีอุปสรรคในกำรเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ รวมถึงพิจำรณำปัจจัยอื่น เพิ่มเติม ได้แก่
ควำมปลอดภัย ควำมไว้วำงใจ และภำพลักษณ์ทำงสังคม วิธีวิจัยของงำนวิจัยนี้ คือ กำรวิจัยเชิงคุณภำพ โดย
กำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญในอุตสำหกรรม e-Money ประเทศไทย และกำรวิจัยเชิงปริมำณ โดยกำรสำรวจผ่ำน
แบบสอบถำมออนไลน์ ประชำกรของกำรศึกษำวิจัยนี้ คือ ผู้ที่ใช้บริกำร e-Money ในรูปแบบบัตรหรือบน
เครือข่ำยที่รองรับกำรซื้อขำยสินค้ำจำกผู้ขำยหลำยรำย โดยมีกลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น 320 ตัวอย่ำง ผลกำรวิจัยแสดง
ให้เห็นว่ำ ทัศนคติในกำรใช้งำน e-Money บนโทรศัพท์มือถือส่งผลกระทบต่อกำรใช้งำนจริงและควำมตั้งใจที่จะ
ใช้งำนในอนำคต ในขณะที่ปัจจัยด้ำนควำมน่ำดึงดูดของทำงเลือกอื่น กำรรับรู้ประโยชน์ในกำรใช้งำน กำรรับรู้
ควำมง่ำยในกำรใช้งำน กำรรับรู้สิทธิประโยชน์ของทำงเลือกอื่น กำรรับรู้ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแปลง ภำพลักษณ์
ทำงสังคม ผลกระทบภำยนอกเครือข่ำยทำงอ้อม ผลกระทบภำยนอกจำกเครือข่ำยทำงตรง ควำมปลอดภัยและ
ควำมไว้วำงใจ ส่งผลกระทบต่อทัศนคติในกำรใช้งำน e-Money บนโทรศัพท์มือถือ

วรรณพร หวลมำนพ (2558) ทำกำรศึกษำเรื่องพฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเคโม
บำยแบงก์กิ้งพลัส ของธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ
ลักษณะทำงประชำกร พฤติกรรมและควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนแอพพลิเคชั่นเคโมบำยแบงก์กิ้งพลัส เพื่อศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะทำงประชำกรของผู้ใช้งำนกับพฤติกรรมในกำรใช้แอพพลิเคชั่นเคโม บำยแบงก์
กิ้งพลัส เพื่อศึกษำลักษณะทำงประชำกรของผู้ใช้งำนที่แตกต่ำงกันกับควำมพึงพอใจในกำรใช้แอพพลิเคชั่นเคโม
บำยแบงก์กิ้งพลัส และเพื่อศึกษำพฤติกรรมของผู้ใช้งำนที่แตกต่ำงกันกับควำมพึงพอใจในกำรใช้แอพพลิเคชั่ นเค
โมบำยแบงก์กิ้งพลัส ผลกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบำยแบงก์กิ้งพลัส เป็นเพศหญิง
อำยุ 20 – 29 ปี มีกำรศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรี โดยมีอำชีพเป็นพนักงำนบริษัทเอกชน รำยได้ส่วนตัวเฉลี่ย
ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บำท และมีสถำนภำพโสด พฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบำยแบงก์กิ้งพลัสของ
กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่พบว่ำมีควำมถี่ในกำรใช้งำนโดยเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อสัปดำห์ ซึ่งมีระยะเวลำในกำรใช้งำนโดย
เฉลี่ย 1 - 15 นำที ผ่ำนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ทำธุรกรรมทำงกำรเงินพื้นฐำน โดยมีลักษณะของกำรใช้
งำนแอพพลิเคชั่นเคโมบำยแบงก์กิ้งพลัสเพื่อโอนเงินไปบัญชี ของธนำคำรกสิกรไทยและต่ำงธนำคำร ควำมพึง
พอใจในกำรใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบำยแบงก์กิ้งพลัสของกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ พบว่ำมีควำมพึงพอใจในระดับพึง
พอใจมำก ซึ่งเมื่อพิจำรณำตำมรำยด้ำน พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในด้ำนผลิต ภัณฑ์มำกที่สุด รองลงมำ
คือ ด้ำนกำรจัดจำหน่ำย ด้ำนรำคำ และด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด
ผลกำรทดสอบทำงสมมติฐำนข้อที่ 1 ลักษณะทำงประชำกรของผู้ใช้งำน (อำยุ อำชีพ รำยได้) มี
ควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมในกำรใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบำยแบงก์กิ้งพลัส (ควำมถี่ในกำรใช้งำน) ผลกำรศึกษำ
พบว่ำตัวแปรอำยุไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำมถี่ในกำรใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบำยแบงก์กิ้งพลัส แต่ตัวตัวแปรอำชีพ
และรำยได้มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมในกำรใช้งำนแอพพลิเคชั่นเคโมบำยแบงก์ กิ้งพลัส
ผลกำรทดสอบทำงสมมติฐำนข้อที่ 2 ลักษณะประชำกรของผู้ใช้งำน (อำยุ อำชีพ รำยได้ ) ที่แตกต่ำงกัน
มีควำมพึงพอใจในกำรใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบำยแบงก์กิ้งพลัสแตกต่ำงกัน (ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรจัด
จำหน่ ำย ด้ ำนกำรส่ง เสริม กำรตลำด) ผลกำรศึกษำพบว่ำ รำยได้ ที่แตกต่ำ งกัน มีควำม พึ งพอใจในกำรใช้
แอพพลิเคชั่นเคโมบำยแบงก์กิ้งพลัสแตกต่ำงกัน
ผลกำรทดสอบทำงสมมติฐำนข้อที่ 3 พฤติกรรมของผู้ใช้งำน (ควำมถี่) ที่แตกต่ำงกันมีควำม พึงพอใจใน
กำรใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบำยแบงก์กิ้งพลัสแตกต่ำงกัน (ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนกำรจัด จ ำหน่ำย ด้ำนกำร
ส่งเสริมกำรตลำด) ผลกำรศึกษำพบว่ำผู้ใช้ที่มีควำมถี่ในกำรใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบำย แบงกิ้งพลัส มำกกว่ำ 6
ครั้ง /สั ป ดำห์ มี ควำมพึ ง พอใจในกำรใช้ แอพพลิ เ คชั่ น เคโมบำยแบงก์กิ้ง พลั ส มำกที่ สุ ด ซึ่ ง ถือได้ ว่ ำ เป็ น
ควำมสัมพันธ์ในเชิงบวก สำหรับประเด็นพฤติกรรมของผู้ใช้งำน (ควำมถี่) ที่แตกต่ำงกันมีควำมพึงพอใจในกำรใช้
แอพพลิเคชั่นเคโมบำยแบงก์กิ้งพลัสแตกต่ำงกัน ด้ำนผลิตภัณฑ์ และด้ำนรำคำ

วิธีดาเนินการวิจัย
เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำม
(Questionnare)

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
พนักงำนธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่ง ประเทศไทย ที่ปฏิบัติงำนที่สำนักงำนใหญ่ มีกลุ่ ม
ตัวอย่ำงที่ผู้วิจัยทำกำรเก็บแบบสอบถำมจำนวนทั้งสิ้น 270 ชุด โดยใช้สูตรของทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane)
ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% ซึ่งกำหนดค่ำควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำงเท่ำกับ 5%

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.แจกแบบสอบถำมให้แก่ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 270 ตัวอย่ำง โดยใช้วิธีกำรแจกแบบสอบถำม
แบบออนไลน์ (Google Form) ผ่ำนแอปพลิเคชันสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และLine เป็นต้น
2.เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถำมที่ได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ ว ผู้วิจัยจะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเครำะห์โดยกำรใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทำงคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 24) ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทำกำรประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูล ด้วยกำรใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทำงคอมพิวเตอร์ (SPSS
Version 24)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1.ค่ำร้อยละ (Percentage) และค่ำควำมถี่ (Frequency) ใช้กำรวิเครำะห์ตัวแปรอิสระ
2.ค่ำเฉลี่ย ̅
3.ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ใช้วิเครำะห์ตัวแปรตำม

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 ด้ำนเพศ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด 270 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 และเพศชำย จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 ด้ำนอำยุ
พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุ 21-30 ปี จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40 รองลงมำคือ 31-40
ปี จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 และอำยุ 41-50 ปี และ 51-60 ปี มีผู้ตอบแบบสอบถำมจำนวน 40 คน
เท่ำกัน คิดเป็นร้อยละ 14.80 ตำมลำดับ ด้ำนสถำนภำพ พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีสถำนภำพโสด
จำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 64.10 รองลงมำคือสถำนภำพสมรส จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80
สถำนภำพหย่ำร้ำง / หม้ำย จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 และสถำนภำพแยกกันอยู่ จำนวน 0 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0 ตำมลำดับ ด้ำนระดับกำรศึกษำ พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีระดับกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 62.20 รองลงมำคือมีระดับกำรศึกษำระดับปริญญำโท จำนวน 102 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.80, ระดับต่ำกว่ำปริญญำตรี และระดับปริญญำเอก มีจำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ด้ำนรำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีรำยได้ 20,001 – 40,000 บำท จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อย
ละ48.90 รองลงมำคือรำยได้ 40,001 – 60,000 บำท จำนวน62 คน คิดเป็นร้อยละ 23, รำยได้ 60,001 –
80,000 บำท มีจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90, รำยได้ต่ำกว่ำ 20,000 บำท จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
9.30 และรำยได้ 80,001 บำทขึ้นไป มีจำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตำมลำดับ ด้ำนอำยุกำรทำงำน
พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุกำรทำงำน 1 – 5 ปี รองลงมำคือ 6 – 10 ปี จำนวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.90, 11 – 15 ปี จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60, 16 – 20 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.60,
21 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70 และ ต่ำกว่ำ 1 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70
ตำมลำดับ
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 ระดับควำมสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรชำระเงินผ่ำน
แอปพลิเคชันประเภท E-Wallet ของพนักงำนธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย สำนักงำนใหญ่
มีองค์ประกอบ 5 ด้ำน โดยผู้ทำวิจัยจะทำกำรวิเครำะห์ด้วยค่ำเฉลี่ย ̅ และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD)
พบว่ำ ระดับควำมสำคัญ ของปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรชำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชันประเภท E-Wallet
ของพนักงำนธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย สำนักงำนใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมำก ( ̅ =
3.82) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ทุกด้ำนมีระดับควำมสำคัญอยู่ในระดับมำก โดยสำมำรถเรียงระดับ
ควำมสำคัญได้ดังนี้ คือด้ำนควำมสะดวก ด้ำนกำรตัดสิน ด้ำนสิทธิและประโยชน์ ด้ำนควำมพึงพอใจ และด้ำน
ควำมปลอดภัย ตำมลำดับ ( ̅ = 3.99, ̅ = 3.88, ̅ = 3.87, ̅ = 3.70, ̅ = 3.67) ตำมลำดับ

สรุปผลการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
กำรศึกษำเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรชำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชันประเภท E-Wallet ของ
พนักงำนธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย สำนักงำนใหญ่ มีผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งหมด
จำนวน 270 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 และเพศชำยจำนวน 120 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.40 ส่วนใหญ่มีอำยุ 21 – 30 ปี จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 37.40 รองลงมำคือ 31 – 40
ปี จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00, 41 – 50 ปี จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 ซึ่งเท่ำกับ 51 – 60
ปี จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 ส่วนใหญ่มีสถำนภำพโสด จำนวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 64.10
รองลงมำคือสถำนภำพสมรส จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80 และสถำนภำพหย่ำร้ำง/แยกกันอยู่ จำนวน 3
คน คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตำมลำดับ ส่วนใหญ่มีระดับกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ
62.20 และระดับปริญญำโท จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80 ส่วนใหญ่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 –
40,000 บำท จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 48.90 รองลงมำคือ 40,001 – 60,000 บำท จำนวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.00, 60,001 – 80,000 บำท จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.90, ต่ำกว่ำ 20,000 บำท จำนวน
25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.30 และ 80,001 บำทขึ้นไป จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตำมลำดับ ส่วนใหญ่มี
อำยุกำรทำงำน 1 – 5 ปี จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 42.60 รองลงมำคือ 6 – 10 ปี จำนวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.90,11 – 15 ปี จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 15.60, 16 – 20 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ
9.60 และต่ำกว่ำ 1 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 ตำมลำดับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการชาระเงินผ่านแอปพลิเคชันประเภท E-Wallet ของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่
ปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรชำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชันประเภท E-Wallet ของพนักงำนธนำคำร
เพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย สำนักงำนใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน
พบว่ำทุกด้ำนมีระดับควำมสำคัญอยู่ในระดับมำก โดยสำมำรถเรียงระดับควำมสำคัญได้ดังนี้ คือด้ำนควำมสะดวก
ด้ำนกำรตัดสิน ด้ำนสิทธิและประโยชน์ ด้ำนควำมพึงพอใจ และด้ำนควำมปลอดภัย ตำมลำดับ

อภิปรายผล
1.ด้านการตัดสินใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำข้อที่มีระดับควำมสำคัญอยู่ในระดับมำกที่สุดคือ
แอปพลิ เคชั นสำมำรถอำนวยควำมสะดวกในชี วิ ต ประจ ำวั น ได้ ส่ ว นข้อที่ มี ควำมส ำคัญ อยู่ในระดั บมำก คื อ

ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในด้ำนต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน , ตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเค
ชัน E-Wallet เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่รวดเร็ว , ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน E-Wallet ในกำรชำระค่ำสินค้ำ
แบบออนไลน์ (Shoping Online), ตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชัน E-Wallet เพรำะมีควำมหลำกหลำยในกำรใช้
บริกำร, รู้จักแอปพลิเคชัน E-Wallet อยู่ในระดับใด, ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน E-Wallet ในกำรชำระค่ำสินค้ำ
ตำมร้ำนค้ำทั่วไป, ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน E-Wallet ในกำรชำระค่ำบริกำร เช่นค่ำสำธำรณูปโภค และบุคคลที่มี
ควำมใกล้ชิดกับใช้แอปพลิเคชัน E-Wallet ส่งผลให้ตัดสินใจใช้งำนแอปพลิเคชัน E-Wallet ด้วย ตำมลำดับ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธัญยำกร ขวัญใจสกุล (2560) ที่ได้ทำกำรศึกษำเรื่องปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อควำมตั้งใจใช้
บริกำรชำระเงินผ่ำนระบบโมบำยแบงค์กิ้งและระบบโมบำยเพย์เม้นต์
2.ด้านความพึงพอใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำข้อทุกข้อมีระดับควำมสำคัญอยู่ในระดับมำก คือ
ควำมพึงพอใจหลังจำกกำรใช้แอปพลิเคชัน E-Wallet รองลงมำคือควำมพึงพอใจจำกได้รับบริกำรจำกผู้ให้บริกำร
แอปพลิเคชัน E-Wallet, แนะนำให้ผู้อื่นใช้แอปพลิเคชัน E-Wallet และไม่เคยพบปัญหำในกำรใช้งำนแอปพลิเค
ชัน E-Wallet ตำมลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณพร หวลมำนพ (2558) ศึกษำเรื่องพฤติกรรมและควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบำยแบงก์กิ้งพลัส ของธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนคร
3.ด้านความสะดวก
โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำทุกข้อมีระดับควำมสำคัญอยู่ในระดับมำก คือ
กำรใช้งำนแอปพลิเคชัน E-Wallet สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปทำธุรกรรมที่ธนำคำรได้, กำรชำระค่ำ
สินค้ำและบริหำรผ่ำนแอปพลิเคชัน E-Wallet รวดเร็วและประหยัดเวลำมำกกว่ำกำรใช้เงินสด, กำรเข้ำถึงแอป
พลิเคชัน E-Wallet ผ่ำนโทรศัพท์มือถือแบบสมำร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ำย, ควำมหลำกหลำยของบริกำรชำระเงิน ,
กำรใช้งำนแอปพลิเคชัน E-Wallet สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรทำธุรกรรม เช่น ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆได้ , แอปพลิเค
ชัน E-Wallet เช่น K Plus TrueMoney Wallet Rabbit LinePay ฯลฯ ใช้งำนง่ำย, แอปพลิเคชัน E-Wallet
เช่นK Plus TrueMoney Wallet Rabbit LinePay ฯลฯ มีขั้นตอนกำรใช้งำนที่เข้ำใจง่ำย ไม่ยุ่งยำก และ
สำมำรถใช้แอปพลิเคชัน E-Wallet ได้ทุกร้ำนค้ำ ตำมลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ พิชญำ วัฒนะศิริพล (2561) ซึ่งได้
ทำกำรศึกษำเรื่องพฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคชั่นกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) และผลกระทบต่อแนว
ทำงกำรปรับตัวของธุรกิจค่ำปลีก กรณีศึกษำผู้ให้บริกำรเอกชนที่มิใช่สถำบันกำรเงิน
4.ด้านความปลอดภัย
โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำทุกข้อมีระดับควำมสำคัญอยู่ในระดับมำก คือ
แอปพลิเคชัน E-Wallet ที่ใช้งำนมีระบบรักษำควำมปลอดภัยด้วยวิธีกำรยืนยันตัวตนด้วยกำรกรอกรหัสผ่ำนหรือ
แสกนลำยนิ้วมือ, ควำมเชื่อมั่นในกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน E-Wallet, คิดว่ำแอปพลิเคชัน E-Wallet เก็บรักษำ
ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลส่วนตัวได้อย่ำงปลอดภัย, ไม่มีควำมกังวลใจหลังกำรใช้งำน แอปพลิเคชัน E-Wallet
และกำรใช้จ่ำยเงินผ่ำนแอปพลิเคชัน E-Wallet มีโอกำสถูกโจรกรรมน้อยกว่ำกำรใช้เงินสด ตำมลำดับ ซึ่ง

สอดคล้องกับ กฤตโสภำ ทิพย์ปัญญำวงศ์ (2560) ซึ่งทำกำรศึกษำเกี่ยวกับปัญหำและแรงจูงใจในกำรใช้งำนเงิน
อิเล็กทรอนิกส์(e-Money) ผ่ำนโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย
5.ด้านสิทธิและประโยชน์
โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำทุกข้อมีระดับควำมสำคัญอยู่ในระดับมำกโดย
สำมำรถเรียงลำดับควำมสำคัญได้ดังนี้ คือส่วนลดรำคำค่ำสินค้ำ มีส่วนในกำรจูงใจให้ใช้แอปพลิเคชัน E-Wallet,
ส่วนลดค่ำจัดสินค้ำส่งมีส่วนในกำรจูงใจให้ใช้แอปพลิเคชัน E-Wallet, ควำมหลำกหลำยด้ำนสิทธิและประโยชน์
(Promotion) จูงใจให้เลือกใช้แอปพลิเคชัน E-Wallet ในกำรชำระค่ำสินค้ำ และบริกำร และคะแนนสะสมมีส่วน
ในกำรจูงใจให้ใช้แอปพลิเคชัน E-Wallet ตำมลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวคิดของ ธัญยำกร ขวัญใจ
สกุล (2560) ที่ศึกษำเกี่ยวกับอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจในกำรใช้บริกำรชำระเงินผ่ำนระบบโมบำย
แบงก์กิ้งและระบบโมบำยเพย์เม้นต์

ข้อเสนอแนะการวิจัย
ด้านการตัดสิน
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือกำรปรับปรุงกำรใช้งำนแอปพลิเคชันให้ใช้งำนได้ง่ำยและรวดเร็วขึ้น จะส่งผลให้
แอปพลิเคชัน E-Wallet ได้รับควำมนิยมมำกขึ้น รวมถึงกำรพัฒนำแอปพลิเคชันให้สำมำรถใช้งำนได้เสมือนหนึ่ง
กระเป๋ำเงินจริงที่ผู้บริโภคใช้งำนอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น สำมำรถเก็บข้อมูลบัตรประจำตัวประชำชน หรือ
ใบอนุญำตขับขี่ ซึ่งสำมำรถสแกรนรหัสหรือ OQ Code สำหรับกรณีที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำร เป็นต้น
ด้านความพึงพอใจ
สิ่งที่ต้องปรับปรุง เนื่องจำกในปัจจุบันสื่อและสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลเป็นอย่ำงมำก จำกกำร
แพร่กระจำยได้อย่ำงรวดเร็ว หำกผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่ไม่มีควำมพอใจหลังกำรใช้งำน และได้แสดงควำมคิดเห็น
บนสั ง คมออนไลน์ จ ะส่ ง ผลเสี ย ต่ อ ชื่ อ เสี ย งและภำพลั ก ษณ์ ข องแอปพลิ เ คชั น ดั ง นั้ น จึ ง ควรปรั บ ปรุ ง
ระบบปฏิบัติกำรของแอปพลิเคชันอย่ำงสม่ำเสมอ และกำรเปิดรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำระบบปฏิบัติกำรของ
แอปพลิเคชัน เพื่อปรับปรุงให้ผู้ใช้เกิดควำมพึงพอใจหลังกำรใช้
ด้านความสะดวก
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ผู้ใช้งำนแอปพลิเคชันกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e - Wallet) ให้ควำมสำคัญกับ
ควำมสะดวกในกำรใช้ ดังนั้น จึงต้องเพิ่มประสิทธิภำพของแอปพลิเคชันให้ทำงำนได้อย่ำงรวดเร็วเพื่ออำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ผู้ใช้งำนแอปพลิเคชัน ในด้ำนควำมสำมำรถของแอปพลิเคชัน ควรพัฒนำให้สำมำรถขออนุมัติ
วงเงินบัตรเครดิต และกำรติดตำมผลกำรอนุมัติวงเงิน ได้ด้วย

ด้านความปลอดภัย
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือเพื่อเพิ่มควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งำนแอปพลิเคชัน E-Wallet ผู้ให้บริกำรแอปพลิเค
ชันควรพัฒนำระบบควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และจัดให้มีกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน หรือกำรยืนยัน
รหัสผ่ำน หรือกำรอัพเดดลำยนิ้วมืออย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นสำมำรถเข้ำใช้งำนแอปพลิเคชันได้ และลด
โอกำสที่จะถูกโจรกรรม และควรกำรพัฒนำแอปพลิเคชันให้มีระบบกำรแจ้งเตือนเมื่อพบข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงินผ่ำน
แอปพลิเคชันที่ผิดปกติไปจำกเดิม
ด้านสิทธิและประโยชน์
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ โดยปกติแล้วผู้ให้บริกำรแอปพลิเคชัน E-Wallet จะให้ส่วนลดรำคำค่ำสินค้ำแก่
ลูกค้ำซึ่งเป็นผู้ใช้บริกำรแอปพลิเคชันรำยใหม่ (กำรใช้ครั้งแรก) เป็นส่วนใหญ่ จึงควรมอบสิทธิและประโยชน์ใน
ส่วนของส่วนลดรำคำค่ำสินค้ำให้แก่ผู้ใช้งำนแอปพลิเคชัน E-Wallet ที่เป็นลูกค้ำเดิมให้มำกขึ้น และกำรให้สิทธิ
และประโยชน์ด้ำนเครดิตเงินคืน (Cashback) ซึ่งยังไม่ถูกนำมำใช้กับ แอปพลิเคชัน E-Wallet หำกผู้ให้บริกำร
แอปพลิ เคชัน E-Wallet สำมำรถน ำระบบเครดิต เงิ นคืน (Cashback) มำใช้กับ แอปพลิเคชั น E-Wallet
เช่นเดียวกับกำรใช้บัตรเครดิต ก็จะเป็นกำรเพิ่มสิทธิและประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้งำนแอปพลิเคชัน
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